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Herr ordförande, ärade utskottsledamöter,  

mina damer och herrar, 

Jag vill tacka er, herr ordförande och utskottet, för denna möjlighet att få vända mig direkt till er. 

I dag har jag den stora äran att presentera revisionsrättens årliga arbetsprogram för 2014. När 
revisionsrättens ledamöter utarbetade programmet, där revisionsrättens prioriteringar och arbete 
under året fastställs, hade de stor nytta av dialogen med ledamöterna av Europaparlamentet och 
särskilt ledamöterna av detta utskott. 

Tillsammans har våra institutioner en viktig och kompletterande roll när det gäller att garantera en 
effektiv redovisningsskyldighet inför medborgarna av de offentliga medel som EU använder för att 
uppnå sina mål. 

Revisionsrättens strategiska mål för 2013–2017, som är att bidra så mycket som möjligt till att öka 
EU:s redovisningsskyldighet, har varit den främsta drivkraften när vi har valt ut vilka uppgifter som 
ska ingå i årets arbetsprogram.  

I linje med det målet har vi i arbetsprogrammet försökt spegla vad samarbetet med 
Europaparlamentet och rådet har lett till.  

En central prioritering för revisionsrätten är att inrikta sig mer på effektivitetsrevisioner. Det innebär 
också att vi kommer att vidta åtgärder för att förbättra vår kapacitet att utföra sådana revisioner. 

Så utöver att ge en överblick över de rapporter som vi planerar att producera i år vill jag även lyfta 
fram några särskilda initiativ som vi har tagit för att utveckla revisionsrättens 
effektivitetsrevisionsmetoder. Jag vill framför allt presentera resultatet av 2013 års internationella 
sakkunnigbedömning som offentliggörs i dag.  

Herr ordförande, ärade ledamöter, 

Under 2014 avser revisionsrätten att offentliggöra följande: 

- Årsrapporter om EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden. 

- 51 särskilda årsrapporter om EU:s byråer och övriga organ. 

- 24 särskilda rapporter som främst behandlar frågor om effektivitet. 

- En särskild uppföljningsrapport om tidigare särskilda rapporter.  

I linje med denna strategi planerar revisionsrätten även att offentliggöra resultatet av två 
översiktliga analyser: en om de områden där EU:s ekonomiska förvaltning är utsatt för störst risk 
och en om brister i EU:s redovisningsskyldighet och revision.  
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När det gäller revisionsrättens årsrapport om genomförandet av EU-budgeten för 2013 har 
revisionsrätten för avsikt att garantera kontinuitet och jämförbarhet med sin senaste årsrapport och 
ge mer information om hela den fleråriga programperioden 2007–2013. Vi kommer inte att ändra 
vår metod med avseende på detta. 

Men jag skulle vilja informera utskottet om att revisionsrätten just nu håller på att fundera över 
vilken potentiell effekt budgetramen för 2014–2020 och de ändringar i EU:s ekonomiska förvaltning 
som åtföljer den kommer att få på revisionsrättens revisioner inför revisionsförklaringen och 
årsrapporterna för 2014 och framåt. 

När det gäller särskilda rapporter planerar revisionsrätten att utföra effektivitetsrevisioner av 
ämnen inom alla rubriker i bugetramen under 2014. Låt mig nämna ett exempel från varje 
utgiftsområde för att visa hur många olika ämnen det handlar om. 

På området smart och hållbar tillväxt för alla kommer vi att offentliggöra en särskild rapport där vi 
bedömer om Europeiska regionala utvecklingsfondens och Sammanhållningsfondens 
medfinansierade investeringsprojekt för energiproduktion från förnybara energikällor har uppnått 
goda resultat.  

Vi kommer att offentliggöra en särskild rapport om integreringen av vattenpolitiken i den 
gemensamma jordbrukspolitiken inom rubriken hållbar tillväxt: naturresurser. 

Inom rubriken Europa i världen kommer revisionsrätten att offentliggöra en särskild rapport om en 
effektiv förvaltning av Europeiska utrikestjänsten. 

Som Europaparlamentet specifikt har efterfrågat kommer revisionsrätten att inom rubriken 
administration analysera de kostnadsbesparingar som potentiellt skulle kunna göras om 
Europaparlamentet hade ett enda säte. 

Slutligen kommer revisionsrätten på området säkerhet och medborgarskap att granska 
ändamålsenligheten i genomförandet av fonden för yttre gränser. 

En fullständig förteckning över alla särskilda rapporter – med uppgifter om granskningsmålen – finns 
i bilagan till arbetsprogrammet. 

Herr ordförande, ärade ledamöter, 

Att garantera en effektiv redovisningsskyldighet och revision inom EU:s föränderliga ramar för 
finansiell och ekonomisk styrning är något som våra respektive institutioner är mycket måna om. 

Som ett svar på utvecklingen i EU genomför revisionsrätten en granskning av Europeiska 
bankmyndigheten och har tillsatt en särskild projektgrupp för att förbättra sin samlade kapacitet att 
granska detta område.  
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Vi har samlat personal med lämpliga profiler och expertkunskaper från hela revisionsrätten som ska 
utföra revisionerna, vi har gett dem specialutbildning och rekryterat en erfaren expert på området 
som ska ge dem stöd.  

Projektgruppens första åtaganden är inriktade på följande: 

- Kommissionens roll i de makroekonomiska stödprogrammen för Ungern, Irland, Lettland, 

Portugal och Rumänien inom betalningsbalansmekanismen och europeiska finansiella 

stabiliseringsmekanismen (EFSM). 

- Makroekonomiskt stöd till Grekland. 

- Förfarandet vid alltför stora underskott.  

Genom denna kombination av uppgifter på nya områden, särskilda rapporter inom alla rubriker i 
budgetramen och årsrapporterna vill revisionsrätten ge Europaparlamentet och särskilt detta utskott 
en tillförlitlig grund för parlamentets viktigaste uppgift som är att garantera en offentlig tillsyn över 
EU-verksamheter även i år. 

Samtidigt är vi medvetna om att Europaparlamentet och andra intressenter förväntar sig att 
revisionsrättens roll fortsätter att utvecklas i framtiden. 

Revisionsrätten välkomnar Europaparlamentets engagemang i revisionsrättens arbete och den 
synpunkt som uttrycks i betänkandet om revisionsrättens framtida roll att eventuella reformer av 
revisionsrätten bör ses i det större sammanhanget med utmaningen att öka EU:s ansvarighet 

Revisionsrätten ser framemot att ta itu med de frågor i Europaparlamentets betänkande där den har 
befogenhet att agera. De gäller främst revisionsrättens arbete, kontakterna med intressenter och 
användningen av resurser. I många fall har revisionsrätten redan tagit initiativ i det avseendet som 
ett led i processen för att genomföra strategin för 2013–2017. 

När vi fortsätter att genomföra dessa initiativ kommer vi att passa på att beakta de förslag och 
farhågor som uttrycks i Europaparlamentets betänkande. När jag presenterade arbetsprogrammet 
förra året beskrev jag kortfattat några av dessa initiativ. I dag skulle jag vilja berätta lite om 
resultaten av fyra sådana initiativ.  

För det första har revisionsrätten tagit fram ett nytt planeringsförfarande. Genom det inför vi en 
årlig genomgång av politik och risker så att vi bättre beaktar intressenternas politiska prioriteringar, 
bland annat centrala övergripande frågor om ekonomisk förvaltning.  

Vidare har revisionsrätten antagit en strategi för kommunikation och kontakter med intressenter för 
2013 och framåt. Vår främsta prioritering är att ytterligare stärka kontakterna med centrala 
intressenter bland institutionerna, nämligen Europaparlamentet och rådet, så att lagstiftnings- och 
budgetprioriteringar speglas bättre i revisionsrättens arbetsprogram.  
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Något som är av omedelbart intresse för detta utskott är att vi kommer att utse en ledamot av 
revisionsrätten som specifikt ska stärka och underlätta kontakterna mellan institutionerna. 
Dessutom undersöker vi hur vi kan kommunicera våra resultat på ett mer ändamålsenligt sätt genom 
att utveckla våra publikationer och modernisera våra rutiner för mediekontakter. 

Vi undersöker också hur vi kan förbättra sättet som revisionsrätten fungerar på. Vi har avslutat två 
större interna granskningar: den ena handlar om hur vi ska effektivisera våra revisions- och 
rapporteringsprocesser, den andra om att hitta sätt att öka effektiviteten och ändamålsenligheten i 
hur vi förvaltar vår revisionsrelaterade verksamhet. Granskningarna har lett till många olika förslag 
på hur vi kan förbättra revisionsrättens lyhördhet och se till att rapporteringen blir snabbare. 

Slutligen har revisionsrätten parallellt med dessa två interna granskningar genomgått en andra 
extern internationell sakkunnigbedömning (peer review). Den ägde rum 2013 och rapporten 
offentliggörs i dag. Sakkunnigbedömningen var inriktad på revisionsrättens 
effektivitetsrevisionsmetoder och vid bedömningen följdes även rekommendationerna från den 
tidigare sakkunnigbedömningen upp. 

Vi är mycket glada över att ett utmärkt arbetslag bestående av kolleger från Bundesrechnungshof i 
Tyskland, Cour des comptes i Frankrike och Riksrevisionen i Sverige kunde åta sig detta. Jag vill passa 
på att tacka dessa tre revisionsorgan och också de personer som genomförde 
sakkunnigbedömningen för deras värdefulla och noggranna arbete. 

Vi är glada över att notera de sakkunnigas slutsats att revisionsrätten systematiskt har följt upp 
rekommendationerna från den sakkunnigbedömning som gjordes 2008, och vi har redan vidtagit 
flera åtgärder för att göra effektivitetsrevisionsmetoderna effektivare och ändamålsenligare.  

Revisionsrätten uppmuntras också av att de sakkunniga konstaterade att vi successivt har utvecklat 
våra standarder, handböcker och riktlinjer för effektivitetsrevision i enlighet med internationella 
yrkesstandarder. Vidare stöder vi iakttagelsen att vårt strategiska åtagande att stärka EU:s 
redovisningsskyldighet är en nödvändig förutsättning för att få erkännande som en viktig aktör i EU-
institutionernas komplexa struktur och ge ett mervärde genom vårt revisionsarbete.  

Revisionsrätten uppskattar de sakkunnigas konstruktiva kommentarer där de kartlägger 
möjligheterna och utmaningarna i vårt arbete med att förbättra våra effektivitetsrevisionsmetoder. 
Rekommendationerna bekräftar och kompletterar i stor utsträckning resultaten av revisionsrättens 
egna interna initiativ.  

Förutom att de sakkunniga både bekräftar vikten av att revisionsrätten effektiviserar 
revisionsprocessen och bättre beaktar intressenternas perspektiv när den väljer ut 
granskningsuppgifter uppmanar de även revisionsrätten att formulera mer praktiska 
rekommendationer som specifikt ska riktas till organ på EU-nivå eller nationell nivå och se över 
formerna för och innehållet i utbytena med kommissionen som är revisionsrättens främsta 
revisionsobjekt.  

Herr ordförande, ärade ledamöter, 
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Revisionsrätten har nu fått högst värdefulla rekommendationer från de tre viktigaste källorna: den 
viktigaste intressenten – Europaparlamentet, utomstående experter inom samma område (de 
sakkunniga), dvs. nationella högre revisionsorgan och sin egen ledning och sina anställda.  

Revisionsrätten tror att om den genomför dessa rekommendationer på ett konsekvent och enhetligt 
sätt under den period som strategin omfattar ger detta en tillförlitlig grund för revisionsrättens 
framtida utveckling och maximerar därigenom det bidrag som revisionsrätten tillsammans med 
övriga EU-institutioner, till exempel Europaparlamentet, ger till det gemensamma målet att öka EU:s 
redovisningsskyldighet inför medborgarna. 

Tack för uppmärksamheten. 
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